
No.idcard เลขทีใ่บสมคัร ค ำน ำหนำ้ ชือ่-นำมสกลุ ทมี

1 00007-000863 นาย ตอ่ศักดิ ์ทองนโิรจน์

2 00007-000864 เด็กชาย นภัสรพ ีจงประเสรฐิ แฟนฉันสมทุรสาคร

3 00007-000866 วา่ทีร่อ้ยตรี กติตพิล จันทวงศาทร ปาลติา เรซซงิทมี

4 00007-000867 นาย จักรพัชร วรศริิ เซีย่วลิม้ยี่

5 00007-000867 นาย อารักษ์ ยุน่ประยงค์ เซีย่วลิม้ยี่

6 00007-000870 นาย คณพศ ทองออ่น AMS Cycling Pertner/โรงเรยีนกฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

7 00007-000872 นาย วรพงษ์ เมอืงสขุ AMS Cycling Pertner

8 00007-000869 นาย นริุจน ์เพ็งสวสัดิ์ Lomocycle

9 00007-000874 นาย สกล ทองออ่น

10 00007-000869 นาย ยทุธนา โภคทรัพย์ Lomocycle

11 00007-000865 นาย เอกพันธ ์ขาวผอ่ง Bitex cycling team

12 00007-000878 นาย จริายทุธ หนูวรรณะ PrinceBike

13 00007-000884 นาย ปรรณพัชร วฒุธิรรมกติติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club

14 00007-000886 นาย ธรีภัทร ์ดปีระสทิธิ์ ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

15 00007-000885 นาย จักรกฤษ ชยัเสนา

16 00007-000886 เด็กชาย วริทิธินั์นท ์กลิน่บวั ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

17 00007-000886 เด็กชาย วชัรพงศ ์สังคง ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

18 00007-000886 นาย ธนกฤต พรหมซาว ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

19 00007-000888 นาย คมสันต ์อนิทรรท์อง ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดส์รุาษฎรธ์านี

20 00007-000892 นาย กมนธนัส อนิทรท์อง FORBES THAILAND

21 00007-000894 นาย กมลฐชา อนิทรท์อง ฟิชแมนเฟรนดส์รุาษร์-ยะลา

22 00007-000886 นาย เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

23 00007-000893 นางสาว จันทริา เรอืนไทย สงิโตไฟนครสวรรค์

24 00007-000891 นาย พรีวสั ทรัพยศ์รี

25 00007-000898 นาย Kitti Yimpong อา่งทอง ไบค์

26 00007-000886 นาย ธวชัชยั อนุรักษากรกลุ ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

27 00007-000901 นาย พชรพล พมิพแ์กว้ สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยันาท

28 00007-000897 นาย พสธร พมิพแ์กว้ สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยันาท

29 00007-000902 นาย ศักดา ธรรมภักดิ์

30 00007-000886 นาง ศรไีพร เชยีงนอ้ย ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

31 00007-000886 นาย พริยิะ สอนไว ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

32 00007-000903 ด.ต.หญงิ จริพร พมิพแ์กว้ สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยันาท

33 00007-000905 นาย ฉลอง พมิพแ์กว้ สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยันาท

34 00007-000900 นาย ณัฐพร มะลบิญุ Bikebyhand

35 00007-000896 นาย อมรฤทธิ ์เอมะปาณ

36 00007-000910 นาย ปณธิาน นลิแจง้

37 00007-000896 นาย คณธัช เอมะปาณ

38 00007-000907 เด็กชาย พัชรพงศ ์สรุเสน ตะลอนทัวรไ์บค ์ยโสธร

39 00007-000912 จ่าเอก ภาสกร  สทิธสิ าอางค์ Peterjame

40 00007-000887 นาย ประครอง ยอดสนิ เสือ้ยิม้

41 00007-000917 นาย พชรพล นอ้ยเผา่ Pumbikelopburi

42 00007-000924 นาย ธนกฤต ทวผีล อทัุยธานี

43 00007-000871 นาย ธรีภัทร โทมถา

44 00007-000884 นาย ปิยะพงษ์ เอีย่มผดงุชาติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club

45 00007-000884 นาย Eufrasio Fondoncontreras LCC Little Samutsongkhram Cycling Club

46 00007-000884 นางสาว อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club

47 00007-000884 นาย มนตร ี ธรีะทปี LCC Little Samutsongkhram Cycling Club

48 00007-000884 นางสาว ไทรงาม ลกูน ้าเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club

49 00007-000921 นาย อภสิทิธิ ์เพ็งสลงุ รับสง่ตะวนั

50 00007-000927 นาย วทิวสั เมฆสตุ

51 00007-000929 เด็กชาย ณฐพงศ ์ ระวนิหรรษ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย สมทุรสงคราม

52 00007-000929 นาย สรุยิา วงศพั์นธุ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย สมทุรสงคราม

53 00007-000929 นาย จรัิฐกนต ์ ระวนิหรรษ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย สมทุรสงคราม

54 00007-000933 นาย ไกรสร จงประเสรฐิ แฟนฉันสมทุรสาคร

55 00007-000914 นาย สมศักดิ ์สกลุแตร MHP cycling prachinburi

56 00007-000934 นาย อนันตวทิย ์เงนิมา ศษิยเ์กา่ลานสักวทิยา

57 00007-000914 เด็กชาย ธนภัทร สกลุแตร MHP cycling prachinburi/air force junior/TWK

58 00007-000935 นาย ยชญอ์ดุม บญุคลา้ย BKB Prachinburi

59 00007-000937 นาย กันตวทิย ์สบืจันทร์ ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

60 00007-000938 นาย ปฐมชยั ไกรชมสม เสอื OEG อยธุยา

61 00007-000939 เด็กชาย ปรญิญา ไกรชมสม เสอื OEG อยธุยา

62 00007-000923 เด็กชาย ชนันชยั จันทรม์ล ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

63 00007-000913 นาย Taratorn Phuthararaks ROOJAI.com Cycling Team

64 00007-000942 นาง ชมภู ่ไกรชมสม เสอื OEG อยธุยา

กำรแขง่ขนัจกัรยำนเสอืภเูขำทำงเรยีบใจเกนิรอ้ย และปั่นเพือ่ชวีติ Sport Tourism Bike 4 All สนำมที ่1 จ.อทุยัธำนี
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65 00007-000944 นาย กติต ิเซีย่งฉนิ สาครไบค์

66 00007-000944 นาย พนิจิ เพยีรกสกิรรม สาครไบค์

67 00007-000943 นาย อดุมศักดิ ์ชยัยะ ชายแดนโป่งฯ

68 00007-000947 นางสาว ธัญวรัตม ์ตันตวิงศ์

69 00007-000884 นาย อนุทนิ ถนอมทรัพย์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club

70 00007-000951 นาย เตชพัฒน์ พงษ์พรต สงิโตไฟ

71 00007-000955 นาย ปญุญพัฒน์ ศริปิโชติ Triple a

72 00007-000956 นาย ราเชนทร ์การะวงิ สงิโตไฟ

73 00007-000906 นาย กฤตเมธ วรวฒุพิทุธพงศ์ BaBy Don't Cry By Vsportsclothes

74 00007-000957 นาง สรัุสวด ีวรวฒุพิทุธพงศ์ BaBy Don't Cry By Vsportsclothes

75 00007-000957 นาย รัฐกติติ ์ชมบญุ BaBy Don't Cry By Vsportsclothes

76 00007-000957 นาย ธนวชิญ ์เจรญิบญุ BaBy Don't Cry By Vsportsclothes

77 00007-000958 นาย จริพัชร ์เเขง่ขันดี เลยีบคลอง13ไบคเ์ลน

78 00007-000862 เด็กชาย อนุชติ วรัิตน์ SKD

79 00007-000962 นางสาว อภชิยา หันทยงุ ARANTEAM CASS FRESH

80 00007-000963 เด็กหญงิ สพุรรณกิาร ์จันทร PUMBIKE

81 00007-000962 นาย เดชศร ีหันทยงุ ARANTEAM CASS FRESH

82 00007-000963 นาย สรัลธร จันทร PUMBIKE

83 00007-000965 นาย ธนากร  สนุทรัตต์ พแีอนดเ์คไบคส์ปอรต์

84 00007-000967 นาย เสกล สทิธวิงศ์ Phitsanulokcycling

85 00007-000969 นาย ชาญณรงค ์เขตแดน

86 00007-000968 นาย ภัคภาคนิ เหมอืนแกว้ 25 Ride Bike

87 00007-000970 สบิเอก ทศพล ยาค า SP FARM CYCLING TEAM

88 00007-000889 นาย ศักรนิทร ์แมน้พยคัฆ์ ทัพทัน

89 00007-000973 นางสาว จดิาภา แกว้มกุดา ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

90 00007-000915 นาย ณรงคศ์ักดิ ์ชว่ยบ ารุง BAAC

91 00007-000974 นาย เกรยีงศักดิ ์โตกราน สาครไบค์

92 00007-000975 นาย ไตรรัตน์ ศรนุีช

93 00007-000976 นาย ธนายตุ พาหวล ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

94 00007-000979 นาย ภญิโญ จันตะ๊โมกข์ ชมรมจักรยานอทัุยธานี

95 00007-000979 เด็กชาย ภรูณัิฐ จันตะ๊โมกข์ ชมรมจักรยานอทัุยธานี

96 00007-000981 นาย มงคล ฝอยทอง Uthaithani Cycling team

97 00007-000909 นาย บญุญฤทธิ ์สนุทรสตุ School of Sharks - ENKKU

98 00007-000971 นาย มฮูัมมัดฟิตร ียะ ฟิชเชอรเ์เมนเฟรนดส์รุาษฎรธ์านี

99 00007-000984 นาย นรศิ กลุที Uthai Thani cycling Team

100 00007-000985 นาย ธนดล ศริวิงษ์ BaBy Don't Cry By Vsportsclothes

101 00007-000972 นาย พนม ศรจัีนทรท์อง

102 00007-000972 นาย เจนณรงค ์แกว้แท ้

103 00007-000972 นาย ณัฏฐกติติ ์ชาตรัิงสรรค์

104 00007-000931 นาย สมชาย เหมอืนเงนิ ไบทจ์อยMTBมหาชยั

105 00007-000931 นางสาว จุฑามาศ เหมอืนเงนิ ไบทจ์อยMTBมหาชยั

106 00007-000931 เด็กหญงิ ธนันญภร เหมอืนเงนิ ไบทจ์อยMTBมหาชยั

107 00007-000993 นาย ธนเดช เจรญิพร soidao cycling

108 00007-000931 เด็กหญงิ ภญิญามาศ เหมอืนเงนิ ไบทจ์อยMTBมหาชPั

109 00007-000931 เด็กชาย ธนภัร เหมอืนเงนิ ไบทจ์อยMTBมหาชยั

110 00007-000928 นาย สรุชชั มว่งศริิ Soidao cycling team

111 00007-000990 นาย ภควทั นลิฟัก สงิโตไฟนครสวรรค์

112 00007-000979 เด็กชาย อภวิชิญ ์ขวญัพงษ์ดี ชมรมจักรยานอทัุยธานี

113 00007-000996 นาย กษิดศิ ตรัยรัตนมงคล ไมม่ี

114 00007-000998 นาย ธนานันท ์ทองทวี 347 Cycling Team

115 00007-001002 นาย เอก มั่งคั่ง การทา่เรอื

116 00007-001004 นาย อโนทัย ปานมี รับสง่ตะวนั

117 00007-001005 นาย ปรเมศวร ์ชมุพล THUGLIFECYCLING

118 00007-001006 นาย ภัทรภณ ลัดดากลม CTM BIKE & TARARATROTTWEILER

119 00007-001006 นาย ธารา เลีย้งอ านวย CTM BIKE & TARARATROTTWEILER

120 00007-001006 นาย ภวูนัย กจิกอบชยั CTM BIKE & TARARATROTTWEILER

121 00007-001006 นาย อภรัิกษ์ แจง้ธรรมมา CTM BIKE & TARARATROTTWEILER

122 00007-000987 นาย ชยัณรงค ์อว้นถาวร

123 00007-000964 นาย ธรีภัทร โทมถา ชมรมจักรยานจังหวดัชยันาท

124 00007-001016 นาย ประเสรฐิ กติตพิงษ์ Uthaithani cycling team

125 00007-001018 นาย ณัฐวตัร มังกรวงษ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย โรงเรยีนบางกะปิ

126 00007-001015 นาย ธรีศักดิ ์แกว้วเิศษ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอตุรดติ

127 00007-001015 นาย ภคีาระ ค าภรีะ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอตุรดติ

128 00007-001015 นาย จักรพันธ ์ชา้งชน ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอตุรดติ

129 00007-001020 นางสาว รอด กาวนิ PUMBIKE
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130 00007-001015 นาย สัณฑ ์ค าภรีะ ฟิชเชอรแ์มนดเ์ฟรนดว์ดัดงนอ้ย  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอตุรดติ

131 00007-001015 เด็กหญงิ เพชรลดา มั่นคง ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์วดั ดงนอ้ยโรงเรยีนอตุรดติถ์ดรุณี

132 00007-000991 นาย กติตโิชต ิเทยีมเพชร ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาตโิกกิ

133 00007-001021 นางสาว ชรนิรัตน ์ปินตาโมงค์ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

134 00007-001021 นาย ชลธชิา เปลีย่นศรี TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

135 00007-001021 นาย วทิวตัน์ สนิมงคล TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

136 00007-001021 นาย ณัฐพงศ ์ปัทมดเิรกกลุ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

137 00007-001021 นาย วนัิย หมืน่เอ COFFEERIDE6AM

138 00007-001021 นาย อนู ประมวล COFFEERIDE6AM

139 00007-001023 เด็กชาย เชน กันจนิะ BaBy Don't Cry By Vsportsclothes

140 00007-001024 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภศูรี ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

141 00007-001024 นาย พรีะพวษ์ วรีะพันธ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

142 00007-001024 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

143 00007-001024 นาย ณัฐชนนท ์จ าปาทอง หชิเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

144 00007-001024 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

145 00007-001024 นาย นัทกานต ์สกุก า่ ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

146 00007-001024 เด็กชาย กติตธิัช วรสานนท์ ศนูยฝึ์กจักรยานฟิชเชอรแ์มนเฟรนดก์องบนิ46

147 00007-001024 นาย กฤตณัฐ แกว้นอ้ย ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

148 00007-001024 นาย เสกอนันต ์มาเนียม ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

149 00007-001024 นาย พลวตั สกลุธนาภมูิ ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

150 00007-001024 นาย วฑิลู ตลอดไธสง ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

151 00007-001024 นางสาว ศริญิญา วงศย์ะรา ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

152 00007-001024 นาย เนิม่ ชมภศูรี ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

153 00007-001024 นางสาว เฉลมิ ชมภศูรี ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

154 00007-001024 นาย ทศพร แกว้นอ้ย ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

155 00007-001024 นาย ณัฐพล คุม้ใหญโ่ต ฟิชเชอรแ์มนเฟรดน์กองบนิ46

156 00007-001027 นาย วนัชยั เจยีรกลุ

157 00007-000983 นาย อภนัินท์ อนันตสชุาตกิลุ

158 00007-000997 เด็กชาย ณัฐภมู ิปั้นหุน่ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนวดัดงนอ้ย

159 00007-000997 เด็กหญงิ ภมุรัตน์ เฉลมิกจิ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนวดัดงนอ้ย

160 00007-000997 เด็กหญงิ ณชรต จันทรศร ฟิชเชอรแ์มนเฟรนวดัดงนอ้ย

161 00007-001030 นาย พยงุศักดิ ์เฉลมิกจิ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนวดัดงนอ้ย

162 00007-001033 นาย ไพรวลัย ์ปรญิญานันทการ ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกก ิสมาคมกฬีาเเหง่จังหวดัเพชรบรูณ์

163 00007-001029 นาย ธนกฤต ลลีาภรณ์ ฟิชเชอรแ์มนสรุาษฎรธ์านี

164 00007-001029 นาย อ าร ีสายอ ฟิชเชอรแ์มนสรุาษฎรธ์านี

165 00007-001029 นาย สฮุัยมนี สายอ ฟิชเชอรแ์มนสรุาษฎรธ์านี

166 00007-001031 นาย พสิทิธิ ์มณฑลทอง -

167 00007-001037 นาย ขจรยศ สมานรัตน์ -

168 00007-000960 นาย ศรายทุธ มัทธโว แปะซง้

169 00007-001040 เด็กชาย วชัรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอรแ์มนเฟรนดก์องบนิ46

170 00007-001040 เด็กชาย ภัชรพงศ ์สังฆะสอน ฟิตเชอรแ์มนเฟรนดก์องบนิ46

171 00007-001040 นาย ประทปี สังฆะสอน ฟิตเชอรแ์มนเฟรนดก์องบนิ46

172 00007-001041 ผูใ้หญบ่า้น เทอดไท นาคสขุ เสอืเฒา่

173 00007-001044 นาย ณัฐเศรษฐ ค าสา ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

174 00007-001045 นาย บรรพต เกลีย้งล า่ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

175 00007-001046 นางสาว นฤมล ทดีนิด า COFFEERIDE6AM

176 00007-001014 นางสาว สกุฤตา ค าสง่ ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาตโิกกิ

177 00007-001017 นาย วโิรจน์ พัวรักษา สมาคมกฬีาจักรยานสมทุรปราการ

178 00007-001017 เด็กชาย ยรูาย ุพัวรักษา สมาคมกฬีาจักรยานสมทุรปราการ โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้

179 00007-001017 เด็กชาย สริกิร พัวรักษา สมาคมกฬีาจักรยานสมทุรปราการ

180 00007-001017 นาง กาญจนาพันธ ์พัวรักษา สมาคมกฬีาจักรยานสมทุรปราการ

181 00007-001039 นาย ณัชนันท ์ดอกไมก้ลุ HD cycling

182 00007-001008 ด.ต. อทัุยวฒุ ิตธิิ ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

183 00007-000986 อส.ทพ สรุยิา แสงบญุ pumbikelopburi ทภ.4

184 00007-001051 นางสาว ขวญัเรอืน เทศผอ่ง ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

185 00007-001056 พ.อ.ต. กฤษณะ กอบวั -

186 00007-001054 นาย ศภุโชค นอ้ยชยัพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team

187 00007-001054 เด็กชาย ชนาธปิ ไพรเลศิ

188 00007-001058 เด็กชาย วฒุพัิฒร  เพ็งพนิจิ โลโมไซเคิล่

189 00007-001059 นาย ไทวชิณ์ ภารา AMS Cycling Pertner

190 00007-000919 เด็กชาย ราเชนทร ์ป่ินพมิาย -

191 00007-001025 นาง ระเบยีบ มัชฌมิา โอเลไ่บดส์เตชัน่บอ่วนิ

192 00007-001061 เด็กชาย ภรูวิฒัน์ ค ากอ๋ง Gemburi

193 00007-001062 นาย นิรุธ  มัชฌมิา Olebike Station bowin

194 00007-001064 นาย สามารถ จันทรท์อง ป่ันประจ า-เสอืสงขลา
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195 00007-001063 นางสาว ชยัณรงคฤ์ทธิ ์ ค ากอ๋ง Gemburi

196 00007-000982 นาย มณเทยีร อนิทรเ์อม uthai thani cycling

197 00007-000966 นางสาว รุ่งนภา กศุล Kitchen Queen

198 00007-001067 นาย สตรองวลิร ์ปราบชายแดน บญุผลาไบคท์มี

199 00007-001068 นาย นเรศ ชา่งไม ้ ชยัพฤกษ์ไบค์

200 00007-001069 นาย ศักดา โคว้นเิส็ง trinx oko กทม.

201 00007-001076 นาย อภสิทิธิ ์สพุรรณ์ Gemburi

202 00007-001077 เด็กหญงิ กวสิรา อ า่ก าเนดิ โรงเรยีนจักรค าคณาทร ล าพนู

203 00007-001077 นาย กานตช์น อ า่ก าเนดิ K Cycling Club โรงเรยีนจักรค าคณาทร ล าพนู

204 00007-001070 นาย ดสุติ กันแกว้ STMN TAK

205 00007-001078 นางสาว พรทพิย ์ประกอบธรรม TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

206 00007-001079 นางสาว จนิตนา เทพจันตา Core cyclingcommunity

207 00007-001080 นาย มานพ เพ็ชรัตน์ ทา่สะอา้น

208 00007-001041 นาย พทุธพิงษ์ โขตสิภุา เสอืเฒา่

209 00007-001041 นาย นริุต อรรถพรพทัิกษ์ เสอืเฒา่

210 00007-001081 นางสาว นรานันทน์ พศิษิฐวานชิ Hc

211 00007-000978 นาย กัญจน ์ชชัวรัตน์

212 00007-001085 นาย สมพล วรรณภักตร์ สงิโตไฟนครสวรรค์

213 00007-001085 นาย ศตวรรษ ฉมิสขุ สงิโตไฟนครสวรรค์

214 00007-001001 นาย ทศพร เดนิไพร Triple-s

215 00007-001078 นาย จ าลอง ประกอบธรรม TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

216 00007-001087 นาย เอกรัฐ จันทรจู ทา่สะอา้นยนูติีไ้บค์

217 00007-001066 นาย กันตพัฒน์ แยบการไถ ทมีอทัุยธานี

218 00007-001088 นาย ศวิกร เกษมสวสัดิ์ ทา่สะอา้น ยนูติีไ้บค์

219 00007-001091 นาย สรัุฐพจน ์ทฆีะสวสัดิ์

220 00007-001007 นาย ประสทิธิ ์จันเสรกีร

221 00007-001096 รอ้ยต ารวจโท ประเทอืง อนิทรพ์ทัิกษ์ 

222 00007-001074 เด็กหญงิ กวนินาฎ เครอืทอง ฟิชเชอรแ์มนเฟรนสรุาษฎร์

223 00007-001098 ร.ต.ท. วฒุพิงษ์ นติวิณชิชา ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาตโิกกิ

224 00007-001106 นาย พสิษิฐ ์เนียมสุม่ สงิโตไฟนครสวรรค์

225 00007-000950 นาย ณัฐดนัย กรกติตกิลุภักดี Herobike

226 00007-001071 นาย พพัิฒน์ แซเ่ตยีว พพัิฒน์การยางทมี

227 00007-001071 นาย นายทวศีักดิ ์ศรชีว่ย พพัิฒน์การยางทมี

228 00007-001108 นาย อเุทน อทุยานนิ ถกึคลองหลวง

229 00007-001110 นาย ประชมุ คงตา่ย uthai thani cycling

230 00007-001109 นาย ภานุวฒัน์  ไกรแสงศรี

231 00007-000904 นาย สกุฤษ ศรเีปารยะ Zummy the Cyclist

232 00007-001114 นาย นพดล ฤกษ์โรจี พพัิฒน์การยางทมี

233 00007-001113 เด็กหญงิ ฐ นญิา พร  สงิห์ทอง ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์วดั ดงนอ้ย EN

234 00007-001113 เด็กหญงิ ปารชิาต ิพลเยีย่ม ฟิชเชอรแ์มนเฟรนวดัดงนอ้ย

235 00007-001079 นางสาว ฉันทนา หอมฉนิ Core cyclingcommunity

236 00007-001079 นาย ภาณุวตัร รัดเกลา้ Core cyclingcommunity

237 00007-001117 เด็กชาย ประธานาธบิด ีสามสทีอง ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

238 00007-001116 นาย เสร ีมณีโชติ

239 00007-001120 นาย เอกชยั รอดวลิัย ARANTEAN CASS FRESH

240 00007-001120 นาย ธฤต รอดวลิัย ARANTEAM CASS FRESH

241 00007-001119 นาย นพดล ขวดสอาด

242 00007-001119 นาย สาคร ค าตั๋น

243 00007-001122 นาย เฉลมิพล  กลา้หาญ Roojai.com Cycling Team

244 00007-001111 นาย อรรถโกวทิ ตน้ค า

245 00007-000913 นาย อ านาจ ยศะวสวุสิทุธิ์ ROOJAI.com Cycling Team

246 00007-001123 นางสาว ยวุรัตน ์จันทวงศ์ สงิโตไฟ

247 00007-001022 เด็กชาย พรีพล เจรญิสขุ ทมีจักรยานส านักงานต ารวจเเหง่ชาตโิกก(ิสมาคมกฬีาจังหวดัเพชรบรูณ์)

248 00007-001125 นาย Kumut Limwattanachai Roojai.com Cycling Team

249 00007-001126 นางสาว ธรีรัตน์ พทิยานุรักษ์ สงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang OKO

250 00007-001125 นาย Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com Cycling Team

251 00007-001126 เด็กหญงิ บวรลักษณ์ อนิเปลง่ สงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang OKO

252 00007-001126 นาย มงคล ฟากวลิัย จักรยานสงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang oko

253 00007-001128 นางสาว อรวรรณ หมืน่ทมุ สงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang OKO

254 00007-001128 เด็กหญงิ ศริภัสสร นาคชยั สงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang OKO

255 00007-001128 นาย จ าเรญิ คนชาน สงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang OKO

256 00007-001112 จ่าเอก พงศธร วรเนตร ราชนาว ีCore / Chaoyang Team

257 00007-001104 นาย อนุชา จารุจันทร์ ถกึ คลองหลวง

258 00007-000988 นาย วทิยา  เกดิสมจติต์ -

259 00007-000988 เด็กชาย จริทปีต ์เกดิสมจติต์ -
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260 00007-000988 เด็กชาย พชิชากร อนิทรักษา -

261 00007-001057 นาย สมโภช  กาญจนประภาส

262 00007-001134 นางสาว สพุชิชา วรวงค์ ฟีชเชอรแ์มนเฟรน วดัดงนอ้ย บางบอ่วทิยาคม

263 00007-001133 นาย สมเกยีรต ิจริะงามทอง

264 00007-001136 นาย ปรชีา วรวงค์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรน์ วดัดงนอ้ย

265 00007-001137 นาย จริพงศ ์อนิทรพ์มิพ์ ไบทจ์อยMTBมหาชยั

266 00007-001010 นาย รังสรรค ์ลาจันทกึ

267 00007-001131 นาย จริทปี ประภารัศมี Skyrider

268 00007-001140 เด็กชาย Oleg Fast AminoVital nich cycling team

269 00007-001141 นาย Peter Pouly TCP

270 00007-001142 นาย พรอนันต ์สทุธวริสีรรค์ ENKKU

271 00007-001141 นาย Sea Keong Loh Venture Wander

272 00007-001141 นาย Konstantin  Fast Roojai.com Cycling Team

273 00007-001143 นางสาว สไบทพิย ์ปินตาปลกู Kitchen Queens

274 00007-000926 นาย จักรพันธ ์จันทรว์ฒัน์ศริ ิ HeroBike

275 00007-000926 นาย อ านาจ บวัลอย HeroBike

276 00007-001084 นาย ชวนิทรพ์ล วฒันาทวธีรรม YEN YEN BIKE CAFE

277 00007-001147 นาย สรุยิะ กจิเจรญิวฒัน์ Grantthornton bikezone

278 00007-001149 สบิตรี นนทกร อนิทโคกสงู กองทัพบก

279 00007-001148 นาย วธุวฒัธ ์วงษา ฟิชเชอรแ์มนเฟรนวดัดงนอ้ย

280 00007-001148 นาย ศักดิด์า กฤชคฤหาสน์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนวดัดงนอ้ย

281 00007-001153 เด็กชาย วนิทกร สขุประสาท โรงเรยีนมารปีราจนีบรุ ี  กองทัพบก

282 00007-001153 นางสาว เสาวรส สขุประสาท อบจ. ปราจนีบรุสีมาคมกฬีาเเหง่จังหวดัปราจนีบรุี

283 00007-001153 นาย นพินธ ์สขุประสาท อบจ.ปราจนีบรุ ี/สมาคมกฬีาเเหง่จังหวดัปราจนีบรุี

284 00007-001153 นางสาว ปวญัรัตน์ เพชรลอื อบจ.ปราจนีบรุ ี/สมาคมกฬีาเเหง่จังหวดัปราจนีบรุี

285 00007-001153 นาย อกุฤช สขุประสาท ปราจนีบรุี

286 00007-001153 นางสาว จรยิา สาระยงิ อบจ.ปราจนีบรุ ี/สมาคมกฬีาเเหง่จังหวดัปราจนีบรุี

287 00007-001156 นาย กรรชงิ ภมรศริิ FHBT

288 00007-001158 เด็กชาย พงศพ์ล อมรปิยะกฤษฐ์ ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

289 00007-001159 นาย เสร ีมณีโชติ

290 00007-001160 นาย ธรรมนันท ์กรยีาอาภรณ์ สงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang OKO

291 00007-001165 นาง ตนัย ไตรทพิยพงษ์ TWC

292 00007-001169 เด็กหญงิ ณัฐชา สงเคน โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร

293 00007-001169 เด็กชาย เพชรพนม พันธเ์มอืง โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร

294 00007-001169 เด็กชาย รัชชานนท ์วรเดช โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร

295 00007-001169 นาย กฤษฎา อิม่สวาสดิ์ โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร

296 00007-001169 เด็กชาย ภวตั สทิธศิักดิ์ โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร

297 00007-001169 นาย ธนวฒัน์ แสนตา โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

298 00007-001170 นาย ตณิพัตน์  เมอืงเดช Gemburi

299 00007-001173 นาย จรนิทร ์ปคูวนัช Apple

300 00007-001038 นาย ภมูนิทร ์เสอืคง กองทัพภาคที1่

301 00007-001177 นาย ณัฐภมู ิบญุรอด Grantthornton bikezone

302 00007-001175 นาย จักรา นันทส์คุนธ์ เส็งสั่งแซง

303 00007-001181 นาย ธนาคม จูมพระบตุร เส็งสั่งแซง

304 00007-001180 นาย วระพล ศริิ Grantthornton bikezone

305 00007-001181 นาย รุ่ง โคตรศาลา เส็งสั่งแซง

306 00007-001183 นาย ภาคภมู ิถริะปรารมณ์ เส็งสั่งแซง

307 00007-001182 นาย เรอืงศักดิ ์จันทรส์ขุ ไกเ่หงา..โคราช

308 00007-001179 นาย ชาญณรงค์ ์ชยัชโูชติ SKD ทรายกองดนิ

309 00007-001184 นาย สวา่ง รักษาศลิ ถกึคลองหลวง

310 00007-001167 นาย นพพร  คุม้ครอง บางมัญไบค์

311 00007-001185 นาย นัฐวฒุ ิอนิทโชติ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย

312 00007-001167 นาง น ้าฝน  คุม้ครอง BunnyFamily

313 00007-001082 เด็กหญงิ พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอรแ์มนเฟรนด ์วดัดงนอ้ย

314 00007-001188 นาย Nirut Toma ป่ันท าไมล์

315 00007-001187 นาย ส ารวย นูรักษ์ ชายแดนโป่ง

316 00007-001189 นาย ปวรศิ มากสอน

317 00007-000989 นาย ภรูเิดช พอ่คา้ Skyrider-กองทัพภาคที2่

318 00007-000989 นาย สมชาย ชมชืน่ Skyrider

319 00007-000989 นาย ภานุรุจ จะเชอืนรัมย์ Skyrider

320 00007-001168 นาย สมรัก หมอประกอบ ARANTEAN CASS FRESH & CHAOYANG ราชนาวี

321 00007-000858 นาย วรียทุธ พามา บา้นทา่ฉนวน

322 00007-001197 นาย เกรกิเกยีรต ิบญุสอาด ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

323 00007-001203 นาย ณรงคฤ์ทธิ ์นลิสวุรรณ ราชนาว ีราชาจักรยาน trinx

324 00007-001204 จ่าเอก ธรีวฒุ ิหลงหว่ง ราชนาว ีราชาจักรยาน trinx
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325 00007-001196 นาย พัชรพล โสภาวนัดี TSA ทา่สะอา้นยนูติีไ้บร์

326 00007-001206 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แกว้มกุดา ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

327 00007-001208 นาย ศภุโชค แกว้สยุะ Gemburi

328 00007-001210 นางสาว นัฐนันท ์นนทะแกว้ ทมีฟิชเชอรแ์มนเฟรนด์ วดัดงนอ้ย

329 00007-001210 นาย นันทกร นนทะแกว้ ทมีฟิชเชอรแ์มนเฟรนด์ วดังนอ้ย โรงเรยีนโคกกะเทยีมวทิยาลัย

330 00007-001212 จ่าเอก วศิณุ  กลอนผา ราชนาวี

331 00007-001213 เด็กชาย ธรรมธร รุ่งเรอืงวชริ Singhabikenet

332 00007-001215 นาย คณิศร  สระจติร Hop inn

333 00007-001216 นาย ปาราเมศ ชดูี KPS BIKE

334 00007-001217 นาย สทุธโิรจน์ ชมทองเจรญิชยั Kps

335 00007-001219 นาย กติตศิักดิ ์โกสติ สมาคมกฬีาจังหวดัระยอง

336 00007-001224 เด็กชาย พงศพ์รีะ พงษ์อายกุลู PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team

337 00007-001135 นาย เทดิศักดิ ์มลูเพ็ง จักรยานตาก  STMN

338 00007-001222 จ.อ. เจษฎา สทุธวิริยิะกลุ ราชนาว ีเฉาหยาง พงศไ์บค์

339 00007-001228 พ.จ.อ ส าเรงิ มแีสงพันธ์ ราชนาวี

340 00007-001146 นาย สทุนิ เลศิวลัลภ

341 00007-001231 นาย สมคดิ โกง่เกษร เซีย่วลิม้ยี่

342 00007-001231 นาย พงษ์พัฒน์ ป้อมนอ้ย เซีย่วลิม้ยี่

343 00007-001211 นาย ประสทิธิ ์มนทา ไทยน ้าทพิย ์รังสติ

344 00007-001132 นาย มานัส รืน่พงษ์ Uthaithani cycling Team

345 00007-001193 เด็กชาย ปัณณ์ ปรัชญาภรณ์

346 00007-001235 นาย พฒุพิงศ ์เฉลมิศรเีมอืง ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

347 00007-001235 นาย พรเทพ ทัพศริิ ทมีจักรยานราชบรุี

348 00007-001237 นาย สรุะ จติตววิฒัน์ Bike revolution

349 00007-001236 นางสาว บณุลักษณ์ษา ชุม่เกษร ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

350 00007-001236 นาย ปฐมพร ปฐมทศพร ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาตโิกกิ

351 00007-001223 นาย นายพรชยั โตกระโทก การบนิไทย คมคม

352 00007-001198 นาย รุ่งโรจน ์สวสัดิเ์ลีย่มสาร ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

353 00007-001241 นาย คณพศ แกว้บตุร Yenyen cucling club

354 00007-001240 นาย นยิม บญุศรี กลุม่ ปตท.

355 00007-001242 นาย เรงิศักดิ ์อูส่วุรรณ สวนธน

356 00007-001243 นาย สมยศ พืน้มว่ง BKB PRACHINBURI

357 00007-001232 นาย ปรชีา แน่งนอ้ย Tata egat bike

358 00007-001249 เด็กชาย นฤปกรณ์ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain

359 00007-001249 นาย วราวธุ ป้องป้อม Slideaway Pathumthain

360 00007-001086 นาย เมธ ีอดุมชยักจิ รับสง่ตะวนั

361 00007-001251 นาย วรีะ บญุเผือ่น BKB Prachinburi

362 00007-001251 นาย ธรีะชาย แสงสวรุรณ BKB Prachinburi

363 00007-001256 นาย ชณิพัฒน์ เตา้สวุรรณ์

364 00007-001258 นาย กฤต แกว้พวง โคช้เงาะ

365 00007-001253 นาย คมกรชิ อยูส่กลุ

366 00007-001260 นาย ณัฐพล สงิหเสนี BKB Prachinburi

367 00007-001257 นาย คฑาภัท  ปรชีากติตกิร

368 00007-001171 นาย สรุพล ชว่ยรักษ์ 347

369 00007-001262 นาง ภญิญามาส ตามแตรั่มย์ TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

370 00007-001254 นาย วรโชต ิละลี CK3

371 00007-001250 จ่าโท วชัรกรณ์ ออ่นธรุี ราชนาว ีTrinX Chaoyang OKO

372 00007-001255 นาย ณพวฒัน์ จณิปัน CK3

373 00007-001263 นางสาว สพุรรณดา หาระคณุโน Slideaway Pathumthain

374 00007-001049 นาย กรีต ิเชยีงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรธีรรมราช

375 00007-001049 เด็กหญงิ ป่ินภัค เชยีงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรธีรรมราช

376 00007-001269 นาย กูเ้กยีรต ิชทูอง

377 00007-001244 นาย ภวูนัตถ ์รุ่งโรจน์ รร.ราชวนิติบางแกว้

378 00007-001272 นาย ชยัยทุธ สันฐติรัิตน์ -

379 00007-001273 นางสาว อาทติตยิา ปิตตานัง singhabikeclub

380 00007-001265 นาย ธรีภาพ โตทัพ Kps

381 00007-001275 นาย วนัเฉลมิ บวัค า แมก่มิไล ้

382 00007-001239 เด็กชาย อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร

383 00007-001276 นาย ประสทิธิ ์งามสมพล

384 00007-001278 เด็กชาย พงศพ์ล ทองศรี ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดส์รุาษฎรธ์านี โรงเรยีนกฬีาสพุรรณบรุี

385 00007-001280 นาย อับรอส ดลุยาภรณ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรมสรุาษฎรธ์านี ชมรมจักรยานสงขลา

386 00007-001282 นาย อพรัิตน์ กัลกลุ TTL POWER

387 00007-001288 เด็กชาย อธคิณุ แสนตา แมส่อด ไซรค์ลิง่

388 00007-001026 เด็กชาย ปัณณ ธร  แมลงภู่ทอง 

389 00007-001034 เด็กชาย ธนวฒัน์  แชม่ชอ้ย ไมม่ี
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390 00007-001285 นาย เชน พว่งจาด หันคาMTB

391 00007-001290 นาง ศริพิร ปัญญาวงษ์ แมส่อดไซรค์ลิง่

392 00007-001287 นาย ฐาปณันต ์ทพิเจรญิ shock view

393 00007-001293 นางสาว ปฑติตา ปฐมทศพร ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาตโิกกิ

394 00007-001294 นางสาว นัฐฐนัินทร ์ผาบสมิมา FROMM

395 00007-001294 นาย พรียศ ลักขณานุกลุ FROMM

396 00007-001296 นาย มนตร ีพลบตุร

397 00007-001298 นาย จรัส อนิทรอัมพร

398 00007-001028 นาย สวรรค ์จันทรอ์ไุร

399 00007-001301 จ่าเอก พัฒนพงศ ์ผลอนิทร์ ราชนาวี

400 00007-001299 นาย เมธ ีสทุธโิกมนิทร์

401 00007-001302 นาย พรพล เจีย่กญุชร Core Cycling Community

402 00007-001304 ส.ท. ยศรนิทร ์อนิอุน่โชติ A2BIKE_YAI_CHAIYAPHUM

403 00007-001305 นาย นมตร ีกลว้ยตระกลู ซุม้เขาลงิ

404 00007-001155 เด็กหญงิ ญาณศิา หมยิิ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนสรุาษฎรธ์านี ชมรมจักรยานสงขลา

405 00007-001144 จ.ส.ต. ศภุวชิญ ์สมศลิ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM TRINX BIKE

406 00007-001307 นาย ณัฐวฒัน์ พบวนัดฤีชากลุ GSB 13 CYCLING TEAM

407 00007-001306 นาย พรีะวฒัน์ พบวนัดฤีชากลุ GSB 13 CyclingTeam

408 00007-000877 นาย อัษฎาพงศ หนุนดี ทมีจักรยานGSB13FNC

409 00007-001309 นาย เอนก เชือ้นาค เสอืออ่นซอ้ม

410 00007-001308 นาย สัณฐติ ิไตรเพิม่อนันต์

411 00007-001311 นาย ธรีวทิย ์เหลาโชติ ราชบรุี

412 00007-000916 นาย ปรุมิปรัชญ ์เกตเุมอืง ชมรมจักรยานอทัุยธานี

413 00007-001011 นาย วรียทุธ ใฝ่กระจายเพือ่น Baac

414 00007-001011 นางสาว วภิานันท ์อนุสสรราชกจิ Baac

415 00007-000918 นาย อภรัิกษ์ เตชะแกว้ อิม่หมพีมีัน

416 00007-001314 นาย สทิธพิงษ์ เอีย่มเวช phayuhakhiri speed racing club

417 00007-001317 นาย สัญชยั ถวลิอ าพันธ์ Phayuhakhiri speed racing club

418 00007-001316 นาย ประวตัชิยั ไพโรจน์วริุฬห์ พะวอไบคแ์มส่อด

419 00007-001097 นาง อารรัีนต ์สขุศริิ KOM KOM

420 00007-001097 นาย ไพศาล สขุศริิ KOM-KOM

421 00007-001097 นางสาว พริานันท ์มณีรัตนานนท์ KOM-KOM

422 00007-001097 นาย รังสมิันตุ ์ฮังการด์ KOM-KOM

423 00007-001319 นางสาว วภิาว ีดคีาบาเลส

424 00007-001320 นางสาว แพรวพรรณ สนิโฉมงาม KOM-KOM

425 00007-001312 นาย กันตภณ คณุคุม้ภัย ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

426 00007-001207 นาย ชนลิ ไทยงว้น Mr.V bike

427 00007-001286 นาย กันตนัินท ์ปินตา Oko chaoyang saraburi

428 00007-001286 เด็กชาย ศภุานัน ปินตา Oko chaoyang saraburi

429 00007-001286 นาย กติตธิัช ปินตา Oko chaoyang saraburi

430 00007-001286 พันตรี สรุพล สขุชว่ย Oko chaoyang saraburi

431 00007-001323 นาย พงษ์ศักดิ ์สเีขยีว ซุม้เขาลงิ

432 00007-001318 วา่ที ่ร.ต. พงศกร ทว้มกรุง จักรยานเพือ่สขุภาพจังหวดัชยันาท

433 00007-001270 นาย พรีพงศ ์ ลาดเงนิ ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

434 00007-001094 นาย สวุฒัน์ ลครชยั

435 00007-001329 นาย ธนวฒัน์  เอีย่มส าอางค์ WC

436 00007-001289 นาย ศภุสัณห ์มสุกิสนิ ฟิชเชอรแ์มน เฟรนด ์วดัดงนอ้ย

437 00007-001274 นาย ทรงโปรด ออกเจนจบ สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัเพชรบรูณ์

438 00007-001330 นาย เกรยีงศักดิ ์สามสทีอง ชากังราว จ.ก าแพงเพชร

439 00007-001331 นาย สามารถ ภูโ่ต E N K K U

440 00007-001331 นาย เอก  อนิทรโฆษิต ENKKU

441 00007-001331 นาย กติตคิณุ  ลิม่สวุฒันาพงษ์ ENKKU

442 00007-001332 นาย ประภาท ตูภ้มู ิ เฉลมืไบค์

443 00007-001331 นาย ธรียทุธ ลิม่สวุฒันาพงษ์ ENKKU

444 00007-001331 นางสาว ไอยารนิทร ์ ไกรญาติ E-N-K-K-U

445 00007-001321 นาย วรพจน์ ฟุ้งสขุ TCC-PEA-ศรสีะเกษ

446 00007-001247 นาย พงษ์พันธุ ์ดษิผึง้ คลับหมา่มุย่

447 00007-001333 นาย ภาสกร สทิธสิ าอางค์ -

448 00007-001334 นางสาว นันทน์ภัส มหาวฒันานันท์

449 00007-001335 นาย ธรีศักดิ์ ณรงค์ สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัเพชรบรูณ์ 

450 00007-001335 นางสาว กิง่กาญจน์ ณรงค์ สมาคมกฬีาจังหวดัเพชรบรูณ์ 

451 00007-001327 นาย ชยัศริ ิลีป้ระเสรฐิ

452 00007-001339 เด็กชาย ภัทรนนท ์ บตุรแสงดี BMX อบจ.สพุรรณบรุ&ีอซีซูอุ ึง้งว่นไต๋

453 00007-001325 นาย วรีะพงษ์ กติตธิเนศวร Mr.v Bike Team

454 00007-001325 เด็กชาย ชนาภัทร จันทรส์มบญุ Mr.v Bike Team
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455 00007-001325 เด็กชาย ศภุกติดิ ์ตนิตะโมระ Mr.v Bike Team

456 00007-001325 เด็กชาย บญุคุม้ กันทะทพิย์ Mr.v Bike Team

457 00007-001325 นาย ศษิฐพ์งษ์ พรมมา Mr.v Bike Team

458 00007-001220 นาย Kritdithat Ketya Trinx OKO กรุงเทพ

459 00007-001340 นาย พฒุถิณ ชว่ยณรงค ทา่สะอา้น

460 00007-001343 นาย สวุทิย ์แวดลอ้ม ทา่สะอา้น

461 00007-001245 นาย รัฏฐวฒัน์ พลตรี คลับหมามุย่

462 00007-001322 นางสาว สนุลิธร เขยีวสวุรรณ C2CC

463 00007-001344 เด็กชาย ณธพีงศ ์ศรไีพบลูย์ Lake Cross

464 00007-001344 นาย ณัฐวฒุ ศรไีพบลูย์ Lake cross

465 00007-001346 นาย วษิณุพงษ์ สวุรรณทรัพยศ์ริ ิ กรนี ไทเกอร ์บาย ไฮล ์อนิเตอรเ์ทรด

466 00007-001349 น.ต. มณฑล ปรางกลุ ทมีจักรยานสโมสรทหารอากาศ

467 00007-001350 นาย กรีต ิสขุประสาท Kaze custom factory

468 00007-001352 นาย สพุงษ์ พันธเ์ฉลมิชยั

469 00007-001353 นาย อนุสรณ์ จ่ามเีคน ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาตโิกกิ

470 00007-000908 นางสาว จติตาภา ทับจันทร์ -

471 00007-001357 นาย อดุมศักดิ ์แซน่ิม่ สตารท์ไซคลิง่ 333

472 00007-001355 นาย อนุชติ วรรณโต TKTSPECIAL ชมรมจักรยานตะเคยีนเตีย้

473 00007-001358 นาย อภสิทิธิ ์สพุรรณ์ Skyrider

474 00007-001225 นาย พรเทพ โพธิส์วุรรณ Bike Zone

475 00007-001361 นาย ณภัทร กลิน่ชืน่ HopinnHotel cycling team

476 00007-001346 เด็กชาย วชัรพงษ์ สวุรรณทรัพยศ์ริ ิ กรนี ไทเกอร ์บาย ไฮล ์อนิเตอรเ์ทรด

477 00007-001346 นาย กฤษฎาภรณ์ สวุรรณทรัพยศ์ริ ิ กรนี ไทเกอร ์บาย ไฮล ์อนิเตอรเ์ทรด

478 00007-001342 นางสาว เจยีมจติร สแีดง

479 00007-001225 นาง เรณู เลขวตั bikezone

480 00007-001225 นาย จตภุมู ิเลขวตั Bike Zone

481 00007-001364 นางสาว พลอยปภัส ศรใีสไพ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย โรงเรยีนโคกกะเทยีม

482 00007-001363 ส.ท. กฤษณะ ชา่งปัด Krich ปั้มลงุเทง่ชะอ า กองทัพบก

483 00007-000868 จ.ส.ต. ธวชัชยั รูห้ลัก singha เถนิไบคท์มี

484 00007-001363 จ.ส.อ. กฤษฎา ชา่งปัด Krich ปั้มลงุเทง่ชะอ า กองทัพบก

485 00007-001284 นาย ชนิาธปิ จันทนติย์ ACSP CYCLING TEAM

486 00007-001284 นาย พศนิ นิม่นวล ACSP CYCLING TEAM

487 00007-001127 นางสาว ฉันทนา หอมฉนิ เพือ่นสัตหบี

488 00007-001284 นาย ภาค กลุมาโนชวงศ์ ACSP CYCLING TEAM

489 00007-001284 นาย สายนัต ์จันทนติย์ ACSP CYCLING TEAM

490 00007-001368 เด็กหญงิ ปญุญพัฒน์ ครุนาสงู สงิหบ์รุ ีTrinx chaoyang OKO

491 00007-001367 นาย เอกลักษณ์ เสอืนาค Kingkong Bike

492 00007-001369 นางสาว จนิตนา เทพจันตา Core Cycling Community

493 00007-001372 เด็กชาย ชติพัิทธ ์อาษา ส าราญวูด๊ชพิ  โรงเรยีนปราจณีราฎรอ ารุง  ปราจนีบรุี

494 00007-001371 นางสาว นลพรรณ บญุเล็ก SKYRIDER

495 00007-001375 นาย อาล ีมังกรวงษ์ ฟิชเชอรแ์มนเฟรนดว์ดัดงนอ้ย

496 00007-001372 เด็กชาย พัทธธ์รีา อาษา ส าราญวูด๊ชพิ ร.ร มารวีทิยากบนิทรบ์รุี

497 00007-001372 เด็กชาย ประภวษิณ์ เตชะธรรมพงศ์ ส าราญวูด๊ชพิ ร.ร มารวีทิยากบนิทรบ์รุ ีปราจนีบรุี

498 00007-001379 นาย ณัฐวฒุ ิชวนปัญโญ Woodlandcycling

499 00007-001378 นาย อัทสรณ์  พันธส์อาด Krich ปั้มลงุเทง่ชะอ า - กองทัพภาคที ่2

500 00007-001372 นาย รุ่ง อาษา ส าราญวูด๊ชพิ ร.ร มารวีทิยากบนิทรบ์รุ ีปราจนีบรุี

501 00007-001380 นาย วรากร ผอบแกว้ ปั้มลงุเทง่ชะอ า 100ลี ้Thor

502 00007-001378 นางสาว อัทยาพร อนุวงษ์สังข์

503 00007-001381 นางสาว จุฑามาศ อรยิะปพน

504 00007-001356 นาย ณรงเดช แสงฉาย echo

505 00007-001385 นาย Lucien Kirch AminoVital - Nich Cycling

506 00007-001385 นาย Micheal James Mulvenna AminoVital - Nich Cycling

507 00007-001383 นาย ภวูดล โคตพรม โรงเรยีนอ านาจเจรญิพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอ านาจเจรญิ

508 00007-001385 เด็กชาย ชยัพฤกษ์ เจรญิพงษ์ AminoVital - Nich Cycling

509 00007-001385 นาย นัฏฐชยั มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกฬีา จ.เพชรบรูณ์)

510 00007-001383 นางสาว จติราพร สายสงิห์ โรงเรยีนอ านาจเจรญิพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอ านาจเจรญิ

511 00007-001385 นาย ศภุกติติ ์วมิาละ AminoVital - Nich Cycling

512 00007-001384 เด็กชาย สริชิยั พศิมัย โรงเรยีนอ านาจเจรญิพทิยาคม

513 00007-001385 นาย ชาญชยั มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling

514 00007-001388 นาย ธนพนธ ์วงศห์ลา้ โรงเรยีนกฬีาจังหวดัล าปาง/ส านักงานต ารวจอแหง่ชาต-ิโกกิ

515 00007-001383 นาย ปิยาวฒัน์ นอ้ยนาง โรงเรยีนอ านาจเจรญิพทิยาคมสมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอ านาจเจรญิ

516 00007-001388 นาย สรัล แสงปวง โรงเรยีนกฬีาจังหวดัล าปาง/ราชนาวี

517 00007-001388 นาย จริครนิทร ์ทพิยพ์รม โรงเรยีนกฬีาจังหวดัล าปาง/ราชนาวี

518 00007-001388 นาย บรรณกร ไทยลา โรงเรยีนกฬีาจังหวดัล าปาง

519 00007-001388 เด็กชาย กติตภิมู ิบญุสนิธุช์ยั โรงเรยีนกฬีาจังหวดัล าปาง/ส านักงานต ารวจอแหง่ชาต-ิโกกิ



No.idcard เลขทีใ่บสมคัร ค ำน ำหนำ้ ชือ่-นำมสกลุ ทมี

520 00007-001389 นาย นคิม อศิรางกรู ณ อยธุยา ไมม่ี

521 00007-001388 เด็กชาย วชิญะ เรือ่งหลา้ โรงเรยีนกฬีาจังหวดัล าปาง

522 00007-001388 เด็กหญงิ ศริปิระภา ดูข่ ึง่ โรงเรยีนกฬีาจังหวดัล าปาง

523 00007-001387 จ่าเอก เสร ีเรอืงศริิ CORE ราชนาว ีchaoyang

524 00007-001388 นาย อนุทัต ไทยลา

525 00007-001388 นาย ธปีนท ีออนศรี

526 00007-001390 จ.ส.อ. สทิธชิยั เกตแุกว้มณี กองทัพบก

527 00007-001268 นาย อานนท ์มารุ่งเรอืง Core cycling

528 00007-001396 นาง บญุสม มโนวรกลุ ไมม่ี

529 00007-001370 นางสาว อัจฉรา แสงสงูเนนิ NBM หนองบญุมาก

530 00007-001398 นาย สมสมัย มวยดี NBM Team

531 00007-001259 ร.ต.อ. จริวฒัน์ สนิธภุมู ิ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

532 00007-001401 นาย มชียั กาญจโนภาส

533 00007-001345 นาย พรีะพงษ์ ตงุคะเสน หนองมะนาวทมี

534 00007-001402 นาย ปฐมพงศ ์นิม่นวล ACSP CYCLING TEAM

535 00007-001402 นาย ศภุชยั ยกยอ่ง ACSP CYCLING TEAM

536 00007-001164 นาย ธนกร จัตรัุส

537 00007-001404 นางสาว ณภัสสร ปัญญาวฒุไิกร

538 00007-001366 นาย เอกพล แยม้ทับ

539 00007-001405 นาง อารรัีตน ์ขวญัพงษ์ดี ไมม่ี

540 00007-001386 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอรแ์มนสเ์ฟรนดพ์ระราม3

541 00007-001377 นาย วนัิย เจรญิชา่ง ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิโกกิ

542 00007-001409 นาย ดนัย เจรญิชา่ง ทมีจักรยานส านักงานต ารวจแหง่ชาต-ิโกกิ

543 00007-001412 นาย เกยีรตศิักดิ ์เจรญิรัศมี โรงเรยีนอ านาจเจรญิพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอ านาจเจรญิ

544 00007-001413 นาย บญัชา อนิกรรไกร shockview

545 00007-000992 นาย จบเขต อดุร บา้นบงึไบคแ์คร์

546 00007-001417 นาย กษิดศิ  ลา้นค า แมส่อด


